
Prijzen waar je
blij van wordt!
Logo, huisstijl en huisstijlpakket

PRIJSLIJST

Volg ons!0162  510  356info@drukwerktijger.nl



Bij veel bedrijven zie je dat zij standaardprijzen hanteren voor bijvoorbeeld het ontwerp van 

een logo of een complete huisstijl. Wanneer je aan een bedrijf jouw exacte wensen doorgeeft, 

betaal je niet minder: gewoon de standaardprijs. En dát vinden wij niet helemaal eerlijk! Bij ons 

heb je de keuze uit drie verschillende prijzen voor een ontwerp per product: 

Prijslijst1 huisstijl elementen

2 Pro
Meest gekozen!

Je laat ons enkel je voorkeur weten op het 

gebied van kleuren, stijl en vormgeving. 

Wij maken op basis van jouw voorkeuren, 

drie voorstellen. Uit deze voorstellen kun jij 

één ontwerp kiezen die wij verder voor je 

uit gaan werken. Na het opleveren van het 

ontwerp krijg je nog twee correctierondes

voor eventuele aanpassingen.

1 Starter
Extra scherp geprijsd!

Je levert zelf een schets aan van het 

ontwerp en laat weten welke kleuren je wilt 

gebruiken in het ontwerp. Wij maken op 

basis van jouw schets en gewenste kleuren 

een spetterend ontwerp. Na het opleveren

van het ontwerp krijg je gratis één correctie-

ronde voor eventuele aanpassingen.

3 Premium
Voor de perfectionisten!

Onze creatieve ontwerpers gaan vrij 

aan de slag! Op basis van een telefonisch 

intakegesprek wordt bepaald wat jouw 

bedrijf moet uitstralen. Onze ontwerpers 

gaan vervolgens brainstormen over een 

ontwerp dat precies matcht met de visie 

en missie van jouw bedrijf. Na de brain-

stormsessie gaan zij aan de slag met vier 

voorstellen waaruit je één ontwerp kunt 

kiezen. Bij dit ontwerp heb je ook nog drie 

correctierondes, zodat je altijd tevreden bent! 
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*De hierboven genoemde prijzen zijn vanaf prijzen en excl. BTW. Laat ons weten wat voor ontwerp jij zou willen laten maken (product, formaat, wensen) en wij zorgen voor een scherpe offerte!

Ontwerpservice1

2

Complete huisstijl 
(logo, visitekaartje, briefpapier en envelop)

1 Starter   v.a. 247,-
Pro   v.a. 447,-
Premium  v.a. 797,-

2

3

Logo 
1 Starter   v.a. 167,-

Pro   v.a. 297,-
Premium  v.a. 497,-

2

3

Visitekaartje
1 Starter   v.a. 37,-

Pro   v.a. 67,-
Premium  v.a. 117,-

2

3

Briefpapier
1 Starter   v.a. 37,-

Pro   v.a. 67,-
Premium  v.a. 117,-

2

3

Envelop
1 Starter   v.a. 37,-

Pro   v.a. 67,-
Premium  v.a. 117,-

2

3

Huisstijlelementen



Prijslijst2 reclame 
elementen

1 Starter
Lekker voordelig!

Je levert zelf de teksten, de gewenste 

kleuren en de afbeeldingen aan. Ook lever 

je een schets aan van de gewenste, globale

indeling. Na het opleveren van het ontwerp

krijg je gratis één correctieronde.

3 Premium
Meest gekozen!

Je levert zelf de teksten en afbeeldingen 

aan. Onze creatieve ontwerpers gaan aan 

de slag met een ideale indeling en zorgen 

ervoor dat het ontwerp in lijn is met de 

visie en huisstijl van jouw bedrijf. Na het 

opleveren van het ontwerp krijg je gratis 

twee correctierondes.

Wanneer men een flyer, folder of brochure wil laten ontwerpen bij een bedrijf, worden er vaak 

enkel standaardprijzen gegeven. Bij drukwerktijger.nl hanteren wij twee verschillende soorten 

prijzen op het gebied van het ontwerpen van flyers, brochures en folders. 

“Design is  zo eenvoudig.

Dat is wat het zo 

ingewikkeld maakt”
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*De hierboven genoemde prijzen zijn vanaf prijzen en excl. BTW. Laat ons weten wat voor ontwerp jij zou willen laten maken (product, formaat, wensen) en wij zorgen voor een scherpe offerte!

Ontwerpservice2

4

Reclame elementen

Flyers A4
1 Starter   v.a. 97,-

Premium  v.a. 167,-2

Flyers A5
1 Starter   v.a. 87,-

Premium  v.a. 157,-2

Flyers A6
1 Starter   v.a. 77,-

Premium  v.a. 137,-2

Brochures A4 per pagina
1 Starter   v.a. 27,- 

Premium  v.a. 37,- 2

Folders A4
1 Starter   v.a. 137,-

Premium  v.a. 237,-2

Folders A5
1 Starter   v.a. 117,-

Premium  v.a. 207,-2

Folders A6
1 Starter   v.a. 107,-

Premium  v.a. 187,-2

Brochures A5 per pagina
1 Starter   v.a. 23,- 

Premium  v.a. 32,- 2



Prijslijst3 overige 
producten

1 Simpel
Gewoon eenvoudig!

Een simpel ontwerp bestaat uit een 

afbeelding of gekleurde achtergrond met 

daarop het logo en eventueel nog een titel 

en een klein stukje tekst. Je levert zelf de 

bestanden, teksten en wensen aan en wij ma-

ken een mooi ontwerp voor een kleine prijs. 

3 Uitgebreid
Val extra op!

Een uitgebreid ontwerp is alles wat buiten

optie 1 valt. Voor een meer uitgebreid 

ontwerp is ook meer tijd nodig. Vandaar dat 

de prijzen dan ook wat hoger zijn. Zo zijn 

wij er voor zowel het kleine als het grotere 

budget.

Ook voor een ontwerp voor overige producten ben je bij drukwerktijger.nl aan het juiste adres! 

Bij de overige producten maken wij onderscheidt tussen een simpel ontwerp of een uitge-

breid ontwerp. 
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*De hierboven genoemde prijzen zijn vanaf prijzen en excl. BTW. Laat ons weten wat voor ontwerp jij zou willen laten maken (product, formaat, wensen) en wij zorgen voor een scherpe offerte!

Ontwerpservice3

6

Overige producten

Vlaggen
1 Simpel   v.a. 37,-

Uitgebreid  v.a. 67,-2

Spandoeken
1 Simpel   v.a. 47,-

Uitgebreid  v.a. 97,-2

Roll-up banners
1 Simpel   v.a. 47,-

Uitgebreid  v.a. 97,-2

Relatiegeschenken
1 Simpel   v.a. 20,-

Uitgebreid  v.a. 35,-2

Digitale advertentiebeelden
1 Simpel   v.a. 47,-

Uitgebreid  v.a. 97,-2

Posters
1 Simpel   v.a. 47,-

Uitgebreid  v.a. 97,-2

Stickers
1 Simpel   v.a. 47,-

Uitgebreid  v.a. 97,-2

Reclameborden
1 Simpel   v.a. 47,-

Uitgebreid  v.a. 97,-2

Bedrukte kleding
1 Simpel   v.a. 37,-

Uitgebreid  v.a. 77,-2

Displays
1 Simpel   v.a. 67,-

Uitgebreid  v.a. 137,-2
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Zou jij graag een ontwerp willen hebben voor iets dat niet op deze 
prijslijst staat? Dat is bij drukwerktijger geen probleem! Laat ons 
weten wat voor ontwerp jij zou willen hebben en wij gaan zoeken naar 
een oplossing: Onze creatieve designers gaan geen enkele uitdaging 
uit de weg! 

Meer informatie?
Stuur een e-mail naar info@drukwerktijger.nl of neem telefonisch 
contact op via het telefoonnummer 0162  510  356 en spreek met een 
van onze experts! 

Met creatieve groeten,

Specials
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